Stans all utvinning i
Nordsjøen til sikkerheten garanteres!

Nei til boring nord for 62° !
egjermga må gå!
m

Slutt opp om faglig maifronts tog
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1 ar etter ar har moeene leete ;ned l'b ji lipsgrti.ppa og Statoil
spissen, jakta på rna ite;Imaiprofitt He e hint el-zter har forutsatt rask ut
vinningstakt, uten nensyn til z ikkerneten og med et blodslit fur e tt-.
beiderne på plattformene. i Lie hår teæet og er DNA-reeieringae
politikk.
I år etter år har DNA-regjeringa gått i spissen for å dekke over den
elendige sikkerhetslinja som har vært ført. Seinest for noen måneder
siden stod regjeringa fram i Stortinget og lot som om sjansene for ei
ulykke var null og sikkerhetstiltakene var tilfredsstillende. Nå har hele
korthuset ramla sammen. Det fantes ingen beredskap, ikke utstyr. I
jakta på profitt og raske stats',nntekter har regjeringa og monopolene
gambla med menneskeliv, havressursene og livsmiljøet på kysten.
På 1. mai går det tre tog i Oslo. Det ene er arrangert av DNAledelsen gjennom Samorg., med Oddvar Nordli som taler. Men på denne
dagen må ingen som støtter kampen mot den ville profittjakta i Nor:Isjøen gå med dem, vi må demonstrere mot dem. De skal få vite
protestenes styrke gjennom Faglig 1.maifronts tog.
I denne situasjonen må. alle progressive avvise den ynkelige holdninga til «NKP» og SV-ledelsen, som spør etter «bevis» for DNAeg,jeringas ansvarlighet. Korta ligger åpne på bordet. Men disse partiene vil ikke si det, nettopp fordi de er DNA-regjeringas mest trofaste
støttespiller. Deres «Sosialistisk Arbeiderenhet» 1. mai er ikke et uttrykk for motstand og kamp mot DNA-regjeringas reaksjonære politikk
toget er bare en konsekvens av at DN.N ikke lot dem holde en appell sammen med Oddvar Nordli.
Faglig 1.maifronts tog er det eneste alternativet for de som i denne
.
situasjonen
ønsker å gi DNA-regjeringa et klart svar. Slutt opp om toget
fra Grønlands torg og demonstrer under parolene:

Stans all utvinning i Nordsjøen til sikkerheten garanteres !
Nei til boring nord for 62. breddegrad!
Regjeringa mei ga!
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